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Aanleiding  
 
Het percentage Nederlandse jongeren van 15 jaar met een taalachterstand is in de afgelopen jaren sterk 

toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015. Dit blijkt uit recent onderzoek van de OESO  
(PISA-rapport). Deze ontwikkeling is zorgelijk omdat jongeren met een taalachterstand een groot risico 

lopen om de laaggeletterden van de toekomst te worden. Volgens Stichting Lezen en Schrijven geldt dit 
voor 1 op de 10 kinderen (Preventie door Interventie, maart 2017). Recent wetenschappelijk onderzoek 

heeft aangetoond dat laaggeletterdheid en dyslexie vloeiend in elkaar overlopen. Het zijn posities aan de 
onderkant van geletterdheid waartussen alleen onderscheid gemaakt kan worden op basis  van dezelfde 

benadering: het verschil in invloed van intensieve, vroegtijdige, langdurige en doelgerichte interventies. 
Aryan van der Leij komt tot de stelling dat “Dyslexie hetgeen is dat overblijft nadat laaggeletterdheid is 

bestreden”.  
 

 
 

 
 
 

Opvallend genoeg krijgt 8% van de basisschoolleerlingen de diagnose dyslexie. Het aantal leerlingen met 
een dyslexieverklaring en de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (E.E.D) ligt hierdoor boven 

(wetenschappelijk berekende) verwachting (Zijlstra, 2016).  
 

 
 

 
 

 
 

 
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, alsmede voor de vergoede 

dyslexiezorg (E.E.D). De meeste gemeenten hebben tot eind 2017 het model van de zorgverzekeraars 
gehanteerd en dit maakt dat er vooralsnog geen wijzigingen zijn aangebracht aan het zorgsysteem. Veel 
energie, tijd en geld gaat momenteel op in een curatieve aanpak. 

Kinderen vlot leren lezen en spellen is een opdracht van het Primair Onderwijs. Gelet op de stelling van 
Aryan van der Leij is het van groot belang om laaggeletterdheid en dyslexie niet afzonderlijk en door 

verschillende partijen te bestrijden, maar juist door samenwerking te komen tot een integrale aanpak. En 
daarmee laaggeletterdheid te voorkomen en dyslexie te herkennen en goed te behandelen. 

Dyslexie is een leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig 
probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op 

woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of  
een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.  

(SDN, 2016) 
 

Iemand is laaggeletterd als hij geen of onvoldoende gebruik kan maken  
van het geschreven of gedrukte woord om te functioneren in de  

samenleving en op het werk en om eigen doelstellingen,  
kennis en ontwikkeling te verwerkelijken. 
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 Dit plan beschrijft een preventieve aanpak van lees- en spellingproblemen voor kinderen in het Primair 
Onderwijs. Vanaf groep 1 en 2 wordt gewerkt aan de preventie van leesproblemen. Het is een integrale 

aanpak door samenwerking tussen gemeenten, primair onderwijs, onderwijsadviseurs en 
dyslexiespecialisten, ondersteund en begeleid door wetenschappers met ervaring op het gebied van 

leesonderwijs en dyslexie. Ouders worden gezien als partner en participeren in de ondersteuning en 
begeleiding van het schoolgaande kind. 
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1. Gemeenten 
 
Gemeenten hebben op het gebied van geletterdheid zowel met laaggeletterde als met dyslectische 

inwoners een ondersteuningsopdracht. 
 

1.1. Laaggeletterdheid  
Laaggeletterdheid is voor de inwoners van de gemeenten een groot persoonlijk probleem. Zij hebben 

minder kansen op de arbeidsmarkt, zijn vaker werkeloos en als ze werk hebben, is hun rendement vaak 
lager. Ze nemen minder deel aan het leven buiten de deur en zijn ook minder gelukkig.  Zelfs hun 

gezondheid is gemiddeld slechter. Wanneer iemand functioneel laaggeletterd is heeft diegene wel leren 
lezen en schrijven, maar beheerst deze vaardigheden onvoldoende om volwaardig mee te kunnen doen in 

de maatschappij. Kinderen van laaggeletterde ouders lopen een groot risico om op latere leeftijd zelf 
laaggeletterd te worden. Een laaggeletterde ouder is mogelijk minder betrokken bij het lezen en begrijpt 

teksten minder goed.  
Gemeenten hebben de opdracht om de laaggeletterdheid bij volwassenen te verminderen. Zij krijgen 

daarvoor van het Rijk een budget. Er is veel aandacht voor het onderwerp. Verschillende organisaties 
(zoals de Stichting Lezen en Schrijven) en heel veel (vrijwillige) taalcoaches richten zich met energie op het 
aanpakken van laaggeletterdheid bij volwassenen. De praktijk is echter weerbarstig: het is niet gemakkelijk 

om deze groep te vinden en succesvol te ondersteunen op de weg naar geletterdheid. Successen zijn 
inspirerend. Schrijnend is echter dat het percentage jongeren van 15 jaar met ernstige leesproblemen (die 

grote kans hebben de laaggeletterden van de toekomst te worden) sterk toeneemt in Nederland, en 
inmiddels gestegen is naar 17,8% (2015). Het bestrijden van laaggeletterdheid vraagt om een preventieve 

aanpak zodat leesproblemen bij kinderen en jeugdigen voorkomen worden.  
 

1.2. Dyslexie  
Op grond van de Jeugdwet  zijn gemeenten (sinds januari 2015) verantwoordelijk voor de dyslexiezorg 

voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Wanneer scholen aantoonbaar een doelgerichte, 
protocollair omschreven aanpak hebben toegepast bij een leerling met lees- en spellingproblemen kan zij 

ouders doorverwijzen naar een externe dyslexiebehandelaar. Wordt E.E.D. vastgesteld, dan volgt een 
behandeltraject, dat kostbaar is en door de gemeente bekostigd wordt. Bij de start van de vergoede 

dyslexiezorg in 2009 was het uitgangspunt dat 3,6 % van de leerlingen in het PO voor een behandeltraject 
in aanmerking zou komen. Hierop is het aandeel dyslexie in het budget van gemeenten voor jeugdzorg 
gebaseerd. In de praktijk lijkt dit landelijk hoger te liggen. 

Gemeenten kunnen hun budget maar één keer uitgeven. Belangrijk is dat de dyslexiezorg terecht komt bij 
de kinderen met een dermate ernstige vorm van dyslexie dat zonder externe hulp ontwikkeling niet 

mogelijk is. En dat deze leerlingen de goede, effectieve zorg krijgen waar zij behoefte aan hebben. Ook om 
te voorkomen dat zij de laaggeletterden van de toekomst worden. 
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Ondersteuning in de vroegschoolse periode vindt op dit moment plaats door de inzet van VVE en door 
leesbevorderende programma’s zoals Boekstart. Deze groep risicokinderen vraagt en verdient bij de start 

van groep 1 de gewenste ondersteuning zodat de kans om laaggeletterd te worden blijvend afneemt. 
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2. Onderwijs 
 
In het primair onderwijs leren de kinderen lezen. Hier wordt al in een vroeg stadium duidelijk welke 

leerlingen zwakke lezers lijken te worden. 
 

2.1. Laaggeletterdheid  
Het onderwijs draagt de primaire verantwoordelijkheid voor het aanleren van de lees- en 

spellingsvaardigheid, en hiermee ook het voorkomen en verminderen van leesproblemen. Helaas verlaat 
nog een aanzienlijk deel van de leerlingen de basisschool met een zwakke vaardigheid in lezen en spelling 

(van der Leij, 2016). In het onderwijs wordt laaggeletterdheid wel gezien als een probleem waar 
leerkrachten weinig tot niets mee te maken mee hebben. Maar onderzoek toont aan dat niet alle kinderen 

in het basisonderwijs evenveel baat hebben bij de lees- en schrijfaanpak (Beerenst, Faasse, Herder en 
Pulles, 2016). Daarnaast hebben de kinderen van laaggeletterde ouders bij de start van de basisschool 

vaak een zwakke beginnende geletterdheid omdat kinderen minder ervaring hebben met boeken, taal en 
letters (Haytske en van der Leij, 2016). 

  
2.2. Dyslexie  
Het primair onderwijs werkt met drie zorgniveaus (zie dyslexieprotocol po); aansluitend verzorgt een 

zorginstelling op zorgniveau 4 buiten school specialistische behandeling. 

 
Zorgniveaus Niveau 1: school Niveau 2: school 

/ IKC / 
kinderopvang 

Niveau 3: school Niveau 4: 

zorginstelling 

Onderwijs / 
zorg 

Goed lees- en 
spellingonderwijs 
in 

klassenverband 

Extra zorg in de 
groepssituatie 
door uitbreiding 

van instructie- en 
 

Specifieke 
individuele 
interventies 

Diagnostiek en 
behandeling in 
zorginstituut 

Wie groepsleerkracht groepsleerkracht Groepsleerkracht 

en/of 
leesspecialist 

h l 

Externe 

behandelaar 

% leerlingen 100 25 10 3 - 4 

 
        Tabel: Continuüm van de zorg 

 
Het zorgcontinuüm geeft de verschillende fasen van begeleiding  en zorg aan. Daarbij is het van belang 

deze cumulatief te lezen. Zorgniveau 2 impliceert zorgniveau 1 en voegt daar extra (schoolinterne) 
ondersteuning aan toe. Om het nog specifieker te zeggen: als een leerling naar niveau 4 (externe zorg) 
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wordt verwezen, dan dienen de drie onderwijsondersteuningsniveaus gehandhaafd te blijven, maar nu in 
afstemming met de zorg. Dat geldt niet alleen voor en tijdens de behandeling, maar ook nádat de 

behandeling is afgerond.  
Met de komst van Passend Onderwijs zijn de terminologie en de toekenning iets veranderd, maar 

inhoudelijk blijft de kwaliteit bepaald door de leerkrachten, onderwijszorgspecialisten, 
gedragswetenschappers en paramedici, bijvoorbeeld logopedisten, die het op de werkvloer moeten doen.  

Samenvattend kan worden gesteld dat het primair onderwijs de maatschappelijke opdracht kinderen te 
leren lezen en schrijven. Het leesproces start in de kleuterperiode met de beginnende geletterdheid. 

Preventief werken aan het voorkomen van dyslexie start in de kleuterperiode en niet in groep 3. Naast het 
technisch lezen is het van belang om de ontwikkeling van het begrijpend lezen te volgen. Zoals eerder 

beschreven betekent functionele geletterdheid meer dan alleen het decoderen van woorden, het gaat om 
het kunnen functioneren in de maatschappij. Daarnaast heeft de school een zorgtaak, zodat alle kinderen, 
dus ook de risicokinderen, het uiterste uit zichzelf kunnen halen.  
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3. Huidige werkwijze: by-pass constructie 
 
In de huidige situatie treffen onderwijs en gemeenten elkaar direct wanneer de school een leerling 

doorverwijst naar de door gemeenten vergoede dyslexiezorg. 
De school is verantwoordelijk voor de eerste drie niveaus van zorg. Scholen kennen onderwijsprotocollen 

(Masterplan Dyslexie) waarin vooral ingegaan wordt op het geven van goed onderwijs in de klas (niveau 
1), het bieden van extra begeleiding in de klas (niveau 2) en het bieden van zeer intensieve begeleiding bij 

die kinderen die tot de laagste 10% horen (niveau 3). Een kind kan pas worden aangemeld voor externe 
ondersteuning als de school aan heldere criteria heeft voldaan. Pas als alles kwalitatief goed is uitgevoerd 

en de school het vermoeden heeft van dyslexie, kan een leerling doorverwezen worden naar de zorg.  
 

Kwaliteit staat en valt hier met de kwaliteit van de leerkracht, de intern begeleider en de 
onderwijszorgspecialisten in de school. Het onderwijs heeft hier een poortwachtersfunctie.  

Tot nu toe bevindt vergoede dyslexiezorg zich op niveau 4. We spreken in dat verband van een by-pass 
constructie (Ruijssenaars, 2014), omdat de zorg gedurende een periode van anderhalf jaar (Diagnose & 

Behandeling) de school ondersteunt en dan weer verdwijnt.  
 
De zorgprotocollen (PDDB) en het kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) schrijven de inhoud en logistiek voor 

van het diagnostische traject (ongeveer 6-8 weken) en het behandeltraject (40 – 60) wekelijkse 
behandelingen)eigen Intern Protocol waarin het gehele traject in detail is beschreven met als doel het 

bevorderen van de transparantie en kwaliteit van de dyslexiezorg. Kwaliteit staat en valt met de kwaliteit 
van de diagnosticus en behandelaar. De dyslexiezorg heeft evenals het onderwijs een 

poortwachtersfunctie: ervoor zorgen dat de juiste kinderen dyslexiezorg krijgen. 
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4. Het project 
 
Het project ‘Preventieve aanpak laaggeletterdheid en dyslexie’ wil de huidige werkwijze van de  

by-passconstructie niet doorbreken, maar het proces in de onderwijsfase versterken, zodat de by-pass 
minder vaak nodig is. 

  
4.1. Doelstelling 

• Preventieve aanpak 
Voorkomen van  laaggeletterdheid door zo vroeg mogelijk risicokinderen goed (lees)onderwijs te 

geven en goed te begeleiden (zorgniveau 1, 2 en 3); Dit gebeurt op school; extra deskundigheid en 
extra (bewezen effectieve) middelen worden ingezet voor de begeleiding van het kind (en de 

ouder). 

• Voorkomen van de diagnose E.E.D  
Inzetten van begeleiding van de leerkracht en leerlingen in een vroeg stadium (na 2 keer score E; 

zorgniveau 3). Dit betekent dat de dyslexiebehandelaar aan de slag gaat op de school, in 
samenwerking met de leerkracht en de ouders. Extra middelen (bijvoorbeeld het 

computerprogramma Bouw of Letterstad) worden ingezet. Het leerkrachthandelen op school en 
de ondersteuning door de ouders thuis worden versterkt. 

• Leerling met E.E.D. 
Wanneer sprake is van een leerling met E.E.D. blijft de externe hulp beschikbaar. De leerling 
krijgt een behandeling van hoge kwaliteit (zorgniveau 4), in een zo vroeg mogelijk stadium.  

 
4.2. Uitgangspunten 

• Het project is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van 

laaggeletterdheid, alsmede het bestrijden van de diagnose E.E.D. Er is afstemming met 
wetenschappers als Aryan van der Leij, Haytske Zijlstra en anderen. We gebruiken de resultaten 

van projecten die op dit moment elders in het land worden uitgevoerd om het onderwijs te 
verbeteren en de dyslexiezorg op school te optimaliseren (Kleijnen en Ruijssenaars, 2017).  

• We gaan er vanuit dat iedereen technisch kan leren lezen (dr. Kees Vernooy). Het verschil tussen 
laaggeletterdheid en dyslexie is grotendeels (zeker op jonge leeftijd, als het lees- en 
spellingonderwijs begint) irrelevant. Hierbij is het van belang dat het voorkomen van 

laaggeletterdheid meer vraagt dan alleen het onderwijs in technisch lezen. Bij laaggeletterdheid 
gaat het vooral ook om onvoldoende leesbegrip en woordenschat (kennis van de wereld). Het gaat 

om onvoldoende taalvaardigheden, zoals mondelinge taal en schrijfvaardigheid.  
En… hoe taalvaardiger je bent hoe beter je een dyslectische aanleg kunt compenseren.  
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• Het is van groot belang dat de verschillende deskundigen, die zich op school inzetten voor 
leerlingen, samenwerken en zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en zorg.  

• Het huidige systeem kan op een aantal punten verbeterd worden. Er is sprake van curatieve zorg 
in plaats van preventieve zorg. De dyslexiespecialisten komen pas in beeld als de leerling is 
vastgelopen. De leerling heeft vanaf begin groep 3, mogelijk al vanaf begin groep 2, het leesproces 

ervaren als negatief. De leerling heeft veelvuldige faalervaringen opgedaan en is hierdoor terecht 
gekomen in de circle of failure.  

• Inzet van een dyslexiespecialist in samenwerking met een taalspecialist schetst de meest ideale 
situatie. De taalspecialist kijkt samen met de behandelaar naar het aanbod in groep 1 en 2. 

Daarnaast kijkt de behandelaar samen met de leerkracht naar de risicokinderen. In afstemming 
met ouders wordt direct gestart met de voorschotbenadering. De gehele groep profiteert van het 

feit dat er gezamenlijk wordt gekeken naar een rijke, doelgerichte taalomgeving. In de groepen 3 
tot en met 8 wordt samen met de intern begeleider gekeken naar de taalopbrengsten en daar 

waar mogelijk wordt het leerkrachthandelen versterkt. Dit plan onderscheidt zich doordat men 
niet altijd kijkt naar het functioneren van de kinderen en zijn of haar ouders, maar we kijken ook 
hoe het leerkrachthandelen verbeterd kan worden zodat de kinderen nu, maar ook later, hiervan 

profiteren.  
 

4.3. Inhoud van het project in de praktijk 
Om het project concreet te maken, is een plan op maat nodig. Hoe werkt de school op dit moment, welke 

methoden worden ingezet? Welke aanpak past bij het team? Toch kunnen we voor onderwijs en 
dylexiezorg algemene preventieve maatregelen genoemd worden. 

 
4.3.1. Preventieve maatregelen: Aanbod in de kleutergroepen  

In de kleuterperiode zijn de leerkrachten bezig met het stimuleren van interesse en plezier in verhalen en 
boeken. Het spelen met rijm, klanken en letters, betekenisvolle aandacht voor woordenschat en het 

bieden van ruimte aan kinderen om zelf te vertellen. Er wordt hard gewerkt aan het neerzetten van een 
betekenisvol en beredeneerd taalaanbod waarmee kinderen worden voorbereid op het taal- en 

leesonderwijs in groep 3 en hoger. Het is van belang om spelenderwijs te leren combineren met 
doelbewuste aandacht voor taal. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol door bewust en 
doelgericht met de verschillende taaldomeinen bezig te zijn. De groep risicokinderen vraagt expliciete 

instructie en zal niet zonder een gericht aanbod tot letterkennis en inzicht in het alfabetisch principe 
komen (Protocol preventie leesproblemen groep 1 en 2, 2017). Kinderen leren de 

klanklettertekenkoppeling het beste door de letters en klanken expliciet in combinatie aan te bieden 
tijdens de kleuterleeftijd (Ball & Blachman, 1991; International Reading Association, 1998).  

De voorschot benadering voorziet in een doelgerichte aanpak voor de risicokinderen. Het programma 
biedt de kinderen een expliciete oefening in het aanleren van spontane spellingen of invented spelling. 

http://www.jstor.org/stable/747731?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/where-we-stand/phonemic-awareness-position-statement.pdf?sfvrsn=6
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(Kinderen laten via spontane zelfbedachte spellingen zien dat ze de relatie tussen letters en klanken steeds 
beter doorzien, bijvoorbeeld RPS voor rups). 

Het programma wordt in de praktijk met maximaal 5 kleuters uitgevoerd. Het gaat bij de 
voorschotbenadering om drie fasen: identificatie van klanken en letters (fase 1), manipulatie van klanken 

en letters (fase 2), klank-letterkoppeling aanleren (fase 3). 
Daarnaast is de inzet van bijvoorbeeld Bouw! een mogelijke aanpak. Bouw! is een computergestuurd 

interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicolezers kunnen worden voorkomen.  
 

4.3.2. Preventieve maatregelen: Aanbod in de groepen 3 tot en met 8 
Op hulpniveau 1 en 2 is het van belang leerkrachten te ondersteunen in de ontwikkeling van hun  

leerkrachtvaardigheden. Het geven van expliciete (effectieve)instructie aan risico kinderen is nodig om de 
basisdoelen te bereiken. Leesmotivatie en leesbevordering stimuleren door te praten over de inhoud van 
de teksten zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Denk aan dagelijks voorlezen. Een rijke taalomgeving 

en kritisch en goed gebruik van methodes is hierbij voorwaardelijk.    
Vanaf de start van groep 3 is het meteen nodig risicolezers extra te ondersteunen. De gangbare methodes 

(VLL-Kim en Lijn 3) bieden hierbij veel ondersteuning. Door het juist interpreteren van de toetsgegevens 
kan de leerkracht de juiste dingen doen. Hierbij is het van belang dat het boeklezen centraal staat en niet 

het werken in een werkboekje. Taal moet ergens over gaan en betekenis hebben voor de kinderen. 
Automatiseren moet, maar op een leuke manier. Het moet een gevoel oproepen van leren en 

faalervaringen voorkomen (faalcirkel). Het herhaald lezen van teksten door middel van de werkwijze van 
Close Reading is hierbij ook een veelbelovende aanpak. 

Samenwerking met ouders als educatieve partner is van cruciaal belang om de preventieve aanpak te doen 
slagen. In het literatuuronderzoek van Stichting lezen en Schrijven (maart 2017): Preventie door 

Interventie worden verschillende aanpakken weergegeven (voornamelijk buitenlandse), maar duidelijk is 
dat er nog weinig aanpakken voor ouders zijn gericht op lezen én schrijven.  

 
4.3.3. Preventief behandelen, inzet dyslexiespecialist  

• Verbeteren hulpniveaus 2 en 3  

Een versterking van het hulpniveau 3 kan plaatsvinden door een preventieve inzet van 
specialisten uit de Jeugd-GGZ voor de hulpperiode. De specialisten werken intensief samen met 

de leerkrachten. De leerkrachten maken kennis met de expertise van behandelaars en indirect 
vindt professionalisering plaats.  

Tevens kan de dyslexiespecialist ondersteuning bieden aan de leerling en zijn / haar leerkracht: 
- in het geval de leerling wel dyslexie heeft, maar er geen EED is vastgesteld; 

- in het geval een leerling een dyslexiebehandeling heeft afgerond; 
- bij de voorbereiding van de leerling op het vo; 

- in het geval de leerling sociaal emotionele gevolgen ondervindt van dyslexie (faalangst bv).  
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• Preventief behandelen  
We ontwikkelen een model voor een preventief toetsend behandeltraject (10 weken) dat in de 

zorg (en in nauwe samenwerking met de school) uit te voeren is bij gerede twijfel m.b.t. 
hardnekkigheid, alvorens de definitieve diagnose te stellen. De hardnekkigheid van de dyslexie 

kan beter worden vastgesteld en een uitgebreid kostbaar psychodiagnostisch onderzoek is in 
sommige gevallen daardoor niet  meer nodig.  

 
   

4.4. Plan van aanpak 
In het onderstaande schema beschrijven we de fasen van het project. De fasen kunnen, afhankelijk van 
de schoolsituatie, opeenvolgend doorlopen worden of afhankelijk van de schoolcontext aangepast 

worden.  
 

Fase 0:  • Bekendmaking project aan de besturen (exposure generen)  

Fase 1:  • Analyse van de taalopbrengsten (hulpniveau 1 en 2) in vergelijking met 
het aantal aanmeldingen dyslexie. 

• Analyse van het Technisch leesniveau in vergelijking met de 

opbrengsten begrijpend lezen.   

• Analyse van het hulpniveau 3.  

• Analyse van het aantal EED (hoeveel kinderen bevinden zich in de 
externe zorg).  

• Aantal dyslexieverklaringen.  

• Het gebruik van protocol preventie van leesproblemen en dyslexie.  

Fase 2  • Aan de hand van de taalopbrengsten wordt een plan van aanpak 

opgesteld. Op basis van dit van plan van aanpak kan worden bekeken 
welke vervolgstappen er nodig zijn.  
o Start project  

o Structuur van de hulpverlening  

Fase 3 • Samenwerking vormt de basis van het projectplan. 

• Afstemming samenwerkende partijen  
o Bestuur, gemeenten, scholen, externe adviseurs en deskundigen en 

andere partijen zoeken afstemming.   

Fase 4 Het per school opstellen van een schoolspecifiek plan van aanpak, met 

uitvoeringsplan. 

Fase 5 en verder Uitvoering (PDSA: Plan - Do - Study - Act) 
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4.5  Samenwerkende partijen 
In elke situatie zullen er andere partijen aan het project meedoen, en zullen ook de rollen van deze 

partijen verschillen. Is er een algemene projectleider, starten we met het onderwijs (niveau 1) of met 
de dyslexiezorg? Een algemene rolverdeling voor de belangrijkste partijen kan gekozen worden. 

  
Schoolbesturen: 

De schoolbesturen treden faciliterend op. Zij bieden ondersteuning aan de deelnemende scholen door 
bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe methoden en/ of programma’s. Daarnaast spelen zij een rol ten 

aanzien van de betrokkenheid en het commitment. Zij dragen de doelstellingen van het project actief 
uit. Dit betekent dat het project een looptijd heeft van enkele jaren waarbij borging het belangrijkste 

uitgangspunt is. De projectplannen zijn op maat, afhankelijk van de situatie op de scholen. 
 
Scholen: 

De scholen geven inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het taal-leesonderwijs, te beginnen 
met de taalopbrengsten. Indien de stand van zaken  met  betrekking tot het taal-leesonderwijs laat zien 

dat er verbetering mogelijk is, wordt er een plan van aanpak opgesteld. De scholen tonen 
betrokkenheid en commitment en de directeuren zijn actief betrokken bij het proces. Op schoolniveau 

wordt gezamenlijk met een taalspecialist alsmede een dyslexiespecialist bekeken hoe het hulpniveau 
1, 2, en 3 verbeterd kan worden. 

Scholen betrekken de ouders bij het project.  
 

Gemeenten: 
De gemeente maakt afwijkingen van de regels voor de vergoede dyslexiezorg mogelijk door de 

vergoede zorg in preventieve zin op school te kunnen starten. De gemeente kan ter stimulering 
faciliterende ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de aanstelling van een projectleider.  

De gemeente levert de gegevens aan van het aantal aanmeldingen vergoede dyslexiezorg.  
Bijvoorbeeld: wanneer de dyslexiespecialist en de leerkracht nog twijfelen of een leerling E.E.D heeft, 
dan is starten met een proef-behandeltraject een mogelijkheid voordat verwijzing naar zorgniveau 4 

plaatsvindt. 
 

Taaladviseurs: 
De taaladviseurs zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de preventieve maatregelen zoals hier boven 

beschreven. Zij werken in nauwe samenwerking met de dyslexiespecialisten. Zij hebben grote kennis van 
evidence based werkwijzen en ‘good practices’ met betrekking tot het taal-leesonderwijs en de 

zorgstructuur. Daarnaast hebben de taaladviseurs kennis van en ervaring met trajecten die schoolbesturen 
en scholen in het (recente) verleden hebben gevolgd, zodat aansluiting op deze trajecten goed verloopt. 
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Zij zijn gezamenlijk met de directeuren en schoolbesturen verantwoordelijk voor het borgen van de 
resultaten.  

 
Dyslexiespecialisten: 

De dyslexiespecialist gaat samen met de taaladviseur werken aan een verbetering van hulpniveau 3. De 
dyslexiespecialist beschikt over kennis omtrent diagnostiek en behandeling. De kennis vloeit terug naar 

het onderwijs en niet alleen individuele kinderen, maar de gehele groep kan hiervan profiteren.  
 

Wetenschap: 
De wetenschappers zijn ondersteunend aan alle partijen bij de keuze van werkwijzen. Zij volgen de 

resultaten tijdens de uitvoering van het project.  
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